
 
 

 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της υπ’ αριθ. 21/2020 κατεπείγουσας δια περιφοράς 

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δυτικής Αχαΐας 

 

ΘΕΜΑ: «Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την ¨ Τροποποίηση του Τεχνικού 

Προγράμματος έτους 2020 του Δήμου Δυτικής Αχαΐας¨ (επανεισαγωγή).» 

 

Στην Κάτω Αχαΐα, σήμερα την δεκάτη τετάρτη (14η ) του μηνός Οκτωβρίου (10ου) 

του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα από 13.00΄ έως 17:00΄το Δημοτικό Συμβούλιο 

του Δήμου Δυτικής Αχαΐας πραγματοποιείται κατεπείγουσα δια περιφοράς συνεδρίαση, 

ύστερα από την αριθ. πρωτ. 9345/14-09-2020 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου κ. 

Παναγιώτη Ανδ. Κουνάβη , σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 74 του ν. 4555/2018 

¨ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ¨,  την υπ’ αριθ. 163/Α.Π.33282/29-5-2020 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ., τις 

διατάξεις των από 11/03/2020 (ΦΕΚ Α' 55/11-03-2020) και 30/03/2020, (ΦΕΚA΄ 

75/30.03.2020) Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών 

της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» 

και των αριθ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΥ46ΜΣΛ6-1ΑΔ), αριθ. πρωτ. 

20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΧΠΤ46ΜΣΛ6-50Φ), αριθ. πρωτ. 33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: 

Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, και την ΚΥΑ: Αριθμ. 

Δ1 α/Γ.Π.οικ. 62421(ΦΕΚ 4385/Β/5-10-2020). 

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης, με ηλεκτρονική και τηλεφωνική επικοινωνία ο 

Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Παναγιώτης Ανδ. Κουνάβης, παρουσία της 

δημοτικής υπαλλήλου Σοφίας Δημ. Κούφη, υπεύθυνης για την τήρηση των πρακτικών, 

ζήτησε τη σύμφωνη γνώμη των μελών του Δ.Σ για τον τρόπο διεξαγωγής της 

συνεδρίασης. Η συνεδρίαση  γίνεται δια περιφοράς λόγω των έκτακτων μέτρων που 

επιβλήφηκαν στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας, σύμφωνα με την ΚΥΑ: Αριθμ. Δ1 

α/Γ.Π.οικ. 62421(ΦΕΚ 4385/Β/5-10-2020). 

Ο πρόεδρος ζήτησε με την ανωτέρω πρόσκληση, κατεπείγουσα συνεδρίαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου, διότι η συζήτηση του θέματος της ημερήσιας διάταξης αφορά το 

Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου  (χρηματοδοτούμενα έργα και ενέργειες της διοίκησης 

με σκοπό την υλοποίησή τους) . Στην συνέχεια ζήτησε την έγκριση των μελών. 

 

Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου κατά πλειοψηφία με ψήφους υπέρ είκοσι ένα 

(21) και ψήφους κατά έξι (6), ενέκριναν την κατεπείγουσα και δια περιφοράς 

συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων : 

Νικολάου Χρήστος,  Μπαχράς Ξενοφών, Οικονομόπουλος Ηλίας, Τραχάνης Σπυρίδων, 

 

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 
Δ Η Μ Ο Τ ΙΚΟ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ ΙΟ 

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 118/2020 
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Μαυρόγιαννης  Διονύσιος και Ορδίτης Αλέξιος 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από 

τα είκοσι επτά (27) μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου δήλωσαν παρόντα και τα είκοσι 

επτά (27) μέλη: 
  

Παρόντες 

 

Απόντες 

1. Κουνάβης Παναγιώτης του Ανδρέα    

(πρόεδρος)   

2. Ορλώφ Κυριάκος του Ιωάννη 

3. Μπουχέλος Ανδρέας του Δημητρίου 

4. Ταπεινός Κωνσταντίνος του Νικολάου 

5. Καμπέρος Ηλίας του Χρήστου 

6. Μάλλιαρης Γρηγόριος του Βασιλείου 

7. Παναγιωτοπούλου Πηνελόπη του Αργυρίου 

8. Γκοτσόπουλος Βασίλειος του Αριστείδη 

9. Σταυρογιαννόπουλος Σπυρίδωνα του 

Γεωργίου 

10. Παλαιολόγος Κωνσταντίνος του Γεωργίου 

11. Βερρόπουλος Αναστάσιος του Άγγελου 

12. Καραντζάς Άγγελος του Βασιλείου 

13. Πουλίδας Αθανάσιος του Νικολάου 

14. Νικολάου Χρήστος του Γεωργίου 

15. Λιάκος Φίλιππος του Άγγελου 

16. Οικονομόπουλος Ηλίας του Ανδρέα 

17. Ραυτακόπουλος Αθανάσιος του Παναγιώτη 

18. Μπαχράς Ξενοφώντα του Ιωάννη 

19. Μαυρόγιαννης Διονύσιος του Παναγιώτη 

20. Τραχάνης Σπυρίδωνας του Ανδρέα 

21. Ορδίτης Αλέξιος του Σπυρίδωνος 

22. Σταθόπουλος Ανδρέας του Κωνσταντίνου 

23. Δημόπουλος Σπυρίδωνας του Ιωάννη 

24. Οικονομόπουλος Νικόλαος του Γεωργίου 

25. Στεργιόπουλος Άγγελος του Κωνσταντίνου 

26. Ανδρικόπουλος Γεώργιος του Χρήστου 

27. Θανόπουλος Αλέξιος του Δημητρίου 

Ουδείς 

 

 

Στη συνεδρίασε δήλωσε παρών ο δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας Σπυρίδων Νικ. Μυλωνάς, 

ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, 

όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 καιισχύει. 

 

Στην συνέχεια ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Παναγιώτης Ανδ. Κουνάβης, 

έθεσε υπόψη στα μέλη του Δημοτικού συμβουλίου, το μοναδικό θέμα της ημερήσιας 

διάταξης περί: «Συζήτησης και λήψης απόφασης σχετικά με την ¨ Τροποποίηση του 

Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020 του Δήμου Δυτικής Αχαΐας¨ (επανεισαγωγή)», και 

είπε ότι επανεισάγουμε το θέμα στο σώμα προς ψήφιση, θέτοντας υπόψη των μελών την 

από  30-9-2020 εκ νέου εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου η 
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οποία παρατίθεται ως έχει: 

 

[ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 
Έχοντας  υπόψη : 

Ο Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006) ορίζει, στο άρθρο 208, ότι: «1. Τα Δημοτικά 
και Κοινοτικά Συμβούλια καθώς και τα Διοικητικά Συμβούλια των Συνδέσμων οφείλουν δύο 
(2) τουλάχιστον μήνες πριν την έναρξη του οικονομικού έτους, να αποφασίζουν για το ετήσιο 
Τεχνικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει με σειρά προτεραιότητας τα έργα που πρόκειται να 
εκτελεστούν και που η δαπάνη τους πρέπει να αντιμετωπιστεί με τα κάθε είδους έσοδα του 
προϋπολογισμού. Η δαπάνη για κάθε έργο υπολογίζεται κατά προσέγγιση, σύμφωνα με 
προκαταρκτικές εκθέσεις, προμελέτες, μελέτες ή άλλα στοιχεία. 2. (-) 3. Δεν επιτρέπεται η 
εκτέλεση έργου που δεν περιλαμβάνεται στο ετήσιο Τεχνικό πρόγραμμα. 4. Τροποποίηση του 
ετήσιου τεχνικού προγράμματος επιτρέπεται μόνο ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του 
δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου». 
 Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 63 «Αρμοδιότητες» του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
87/07.06.2010 τεύχος Α'): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»: 
«Η εκτελεστική επιτροπή ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 
…………… 
γ) Καταρτίζει και εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου και 
έχει την ευθύνη της υλοποίησής του.» 
 Έχοντας υπόψη: 

 τον ισχύοντα Δημοτικό Προϋπολογισμό του έτους 2020,  
 το ισχύον Τεχνικό Πρόγραμμα του έτους 2020  
 την οικονομική κατάσταση του Δήμου, όπως αυτή αποτυπώνεται μέσω του 

Προϋπολογισμού Δαπανών 2020 
 
τίθεται η αναγκαιότητα όπως απενταχθούν από το Τεχνικό Πρόγραμμα και τον 
Προϋπολογισμό έτους 2020 τέσσερα έργα που είχαν ενταχθεί σε αυτό, με την αριθ. 30/19-2-
2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας (ΑΔΑ: ΨΚ0ΚΩ9Ν-
Ν2Η) 
Πιο συγκεκριμένα, τα έργα αυτά είναι: 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Π.1 
 

K.A.EΞΟΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΟΣΟ Π/Υ ΣΕ € 

30.7333.0066 Επισκευή - βελτίωση δημοτικών 
οδών ΔΕ Δύμης 

24.000,00 

30.7333.0067 Επισκευή - βελτίωση δημοτικών 
οδών ΔΕ Λαρισου 

24.000,00 

30.7333.0068 Επισκευή - βελτίωση δημοτικών 
οδών ΔΕ Μόβρης 

24.000,00 
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30.7333.0068 Επισκευή - βελτίωση δημοτικών 
οδών ΔΕ Ωλενίας 

24.000,00 

 
Τα παραπάνω έργα προτείνεται να απενταχθούν από το Τεχνικό Πρόγραμμα και 
Προϋπολογισμό έτους 2020 για διαχειριστικούς λόγους και επίσπευση των διαδικασιών 
προκειμένου να δημοπρατηθεί ένα έργο για όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου.  
Συνεπώς προτείνεται: 
(Α) Η απένταξη από το Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό έτους 2020 των έργων  
που αναγράφονται ανωτέρω στον Πίνακα Π.1 
(Β) Η δημιουργία ενός έργου που θα εξοικονομηθούν από τα  παραπάνω έργα με ποσό όπως  
αναγράφεται στον Πίνακα Π.2 : 

ΠΙΝΑΚΑΣ Π.2 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΝΕΟ ΠΟΣΟ Π/Υ ΣΕ 
€ 

Επισκευή - βελτίωση δημοτικών 
οδών Δήμου Δυτικής Αχαΐας 

71.200,00 

(Γ) ΜΕ το ποσό που εξοικονομείται από την διαφορά των τεσσάρων έργων  με του νέου στον 
πίνακα Π.2 προτείνεται η εγγραφή στον Π/Υ  του Δήμου της επιστημονικής υπηρεσίας με 
τίτλο : ΠΑΡΟΧΉ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΉΣ ΒΟΉΘΕΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΊΜΑΝΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕ 
ΤΙΤΛΟ: Ανάπλαση κέντρων ιστορικών οικισμών Σαντομερίου& Πορτών» Π/Υ  24.800,00 €    , 
καθώς και η ένταξη της παραπάνω  επιστημονικής υπηρεσίας τεχνικού συμβούλου στο 
Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου  σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα Π3. 

ΠΙΝΑΚΑΣ Π.3 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΝΕΟ ΠΟΣΟ Π/Υ ΣΕ 
€ 

ΠΑΡΟΧΉ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ 
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΙΚΉΣ ΒΟΉΘΕΙΑΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΩΡΊΜΑΝΣΗ ΕΡΓΟΥ 
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 
Ανάπλαση κέντρων ιστορικών 
οικισμών Σαντομερίου& Πορτών 

24.800,00 

 
Η ένταξης της παραπάνω επιστημονικής υπηρεσίας στο Τεχνικό Πρόγραμμα είναι 

αναγκαία για την ωρίμανση - ολοκλήρωση των προπαρασκευαστικών ενεργειών 

χρηματοδότησης και στη συνέχεια υλοποίησης της Πράξης με τίτλο : «Ανάπλαση κέντρων 

των ιστορικών οικισμών Σαντομερίου και Πορτών» από το συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα 

Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020. 

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, λόγω έλλειψης προσωπικού και λοιπών 

δυσλειτουργιών και καθυστερήσεων εξαιτίας της πανδημίας του Covid 19, δεν μπορεί να 

ανταποκριθεί στις απαιτήσεις και στα χρονικά περιθώρια για την ωρίμανση των ενεργειών 

χρηματοδότησης των έργων από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 και στην 

συνέχεια άμεσης εκτέλεσης των έργων. Επί πλέον το υπάρχον προσωπικό της Τεχνικής 
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Υπηρεσίας, δεν έχει την τεχνογνωσία για να μπορέσει να ανταποκριθεί στους ειδικότερους 

στόχους που θέτουν τα προγράμματα και πρέπει να καλύπτονται από τα προτεινόμενα έργα. 

Ειδικότερα, οι παρεχόμενες υπηρεσίες αφορούν, στην προσαρμογή – επικαιροποίηση - 

ολοκλήρωση των μελετών εφαρμογής και στη ολοκλήρωση της σύνταξης των Τευχών 

Δημοπράτησης και των Τεχνικών Δελτίων της Πράξης, και στην εξασφάλιση των 

απαραίτητων εγκρίσεων, άλλων Υπηρεσιών, προκειμένου να είναι ώριμα προς εκτέλεση και 

να δημοπρατηθούν, άμεσα, καθώς μετά από την ένταξη του παραπάνω έργου διαπιστώθηκαν 

ελλείψεις στην μελέτη.  

Ο Τεχνικός Σύμβουλος θα συμβάλλει στην τεχνική και διοικητική υποστήριξη των 

Υπηρεσιών του Δήμου, για την εξασφάλιση των απαιτούμενων εγκρίσεων καθώς και στην 

ολοκλήρωση των μελετών εφαρμογής. 

Για την παροχή της υπηρεσίας, η αμοιβή υπολογίσθηκε, σύμφωνα με την από 

07/07/2020 μελέτη υπηρεσίας που εκπονήθηκε από μηχανικό της Δ/νσης Τεχνικών 

υπηρεσιών με βάση την ημερήσια απασχόληση ενός επιστήμονα με εμπειρία 10 έως 20 ετών, 

(σε μια από τις κατηγορίες μελετών (2) πολεοδομικές ή (6) αρχιτεκτονικές, σύμφωνα με το 

άρθρο ΓΕΝ.4 της Απόφασης Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών ΔΝΣγ /32129/ΦΝ 466 

ΦΕΚ.2519/2-07-2017, η οποία αντικατέστησε την Απόφαση ΔΜΕΟ/α/ο/1257/05, ανεξάρτητα 

από τον αριθμό των επιστημόνων που θα περιλαμβάνονται στην ομάδα μελέτης που 

υποχρεούται ο οικονομικός πάροχος να οργανώσει για τις ανάγκες του έργου που θα του 

ανατεθεί. Για τον υπολογισμό της αμοιβής, σύμφωνα και με το άρθρο ΓΕΝ.3 της Απόφασης, 

λαμβάνεται η τρέχουσα τιμή "Συντελεστή τκ", τκ  = 1,227. 

 

Ημερήσια αποζημίωση επιστήμονα εμπειρίας άνω των 

10 ετών =  

450 x τκ = 450 x1,227 = 552,15 €/ ημέρα 

552,15 €/ημέρα 

Απαιτούμενος χρόνος απασχόλησης σε διάρκεια 2μηνου 36 ημέρες 

Συνολική αποζημίωση επιστήμονα εμπειρίας άνω των 

10 ετών  = 552,15€/ημέρα x 36 ημέρες= 

 

19.877,40 €  

Στρογγυλοποίηση - Απρόβλεπτα 

 

+122,60 € 

Συνολική αποζημίωση επιστήμονα 20.000,00 € 
ΦΠΑ 24%   4.800,00 € 
ΣΥΝΟΛΟ 24.800,00 € 

 

 Στην συνέχεια και αφού ελήφθησαν υπόψη τα ανωτέρω,  τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου 

δήλωσαν την ψήφο τους μέσω  e-mail ή γραπτών μηνυμάτων στο τηλέφωνο, στην μοναδική 

πρόταση  τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος όπως αυτή κατατέθηκε με την ανωτέρω 

εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας ως εξής:   

 

ΥΠΕΡ 

Κουνάβης Παναγιώτης, Ορλώφ Κυριάκος, Μπουχέλος Ανδρέας, Ταπεινός Κωνσταντίνος, 

Καμπέρος Ηλίας, Μάλλιαρης Γρηγόριος, Παναγιωτοπούλου Πηνελόπη, Γκοτσόπουλος 

Βασίλειος, Σταυρογιαννόπουλος Σπυρίδων, Παλαιολόγος Κωνσταντίνος, Βερρόπουλος 

Αναστάσιος, Καραντζάς Άγγελος, Πουλίδας Αθανάσιος, Ραυτακόπουλος Αθανάσιος, 
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Δημόπουλος Σπυρίδων, Οικονομόπουλος  Νικόλαος. 

 

ΚΑΤΑ 

Νικολάου Χρήστος, Λιάκος Φίλιππος, Οικονομόπουλος Ηλίας, Μπαχράς Ξενοφώντας, 

Μαυρόγιαννης Διονύσιος, Τραχάνης Σπυρίδωνας, Ορδίτης Αλέξιος, Σταθόπουλος Ανδρέας,  

Στεργιόπουλος Άγγελος, Ανδρικόπουλος Γεώργιος, Θανόπουλος Αλέξιος . 

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: α΄) τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 

3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Ε.τ.Κ., τχ. Α΄, φ. 87/7-6- 2010) όπως αυτό τροποποιήθηκε και 

ισχύει από ν. 4555/2018 “Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (Ε.τ.Κ., τχ. Α΄, φ. 133/19.07.2018), 

β΄) την αριθ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΥ46ΜΣΛ6-1ΑΔ) εγκύκλιο, γ΄) την αριθ. 

πρωτ. 20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΧΠΤ46ΜΣΛ6-50Φ) εγκύκλιο, δ΄) την αριθ. πρωτ. 

33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ, ε΄) την ΚΥΑ: Αριθμ. 

Δ1 α/Γ.Π.οικ. 62421(ΦΕΚ 4385/Β/5-10-2020), στ΄) την αριθμ. 30/2020 (AΔΑ:ΨΚ0ΚΩ9Ν-

Ν2Η) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα 

του Δήμου 2020 και ελέγχθηκε ως προς τη νομιμότητά της με την αριθ. πρωτ. 42986/24-03-

2020 (ΑΔΑ:Ψ4ΕΘΟΡ1Φ-ΧΘ2) όμοια απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, ζ΄)  την υπ’ αριθ. 6/2020 σχετική 

απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου , η΄) την από  30-9-2020 εισήγηση της 

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, θ΄) την ψηφοφορία που έγινε με ηλεκτρονικό 

τρόπο από ώρα 13:00 έως και ώρα 17:00  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

με ψήφους υπέρ δεκαέξι (16) και ψήφους κατά έντεκα (11)  

 

Εγκρίνει την Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Δυτικής Αχαΐας 

έτους 2020 ως εξής: 

 

(Α) Απεντάσει από το Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό έτους 2020 των έργων  

που αναγράφονται ανωτέρω στον Πίνακα Π.1 

 

K.A.EΞΟΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΟΣΟ Π/Υ ΣΕ € 

30.7333.0066 Επισκευή - βελτίωση δημοτικών 

οδών ΔΕ Δύμης 

24.000,00 

30.7333.0067 Επισκευή - βελτίωση δημοτικών 

οδών ΔΕ Λαρισου 

24.000,00 

30.7333.0068 Επισκευή - βελτίωση δημοτικών 

οδών ΔΕ Μόβρης 

24.000,00 

30.7333.0068 Επισκευή - βελτίωση δημοτικών 

οδών ΔΕ Ωλενίας 

24.000,00 

 

(Β) Δημιουργεί και εντάσσει στο Τεχνικό Πρόγραμμα το έργο: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Π.2 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΝΕΟ ΠΟΣΟ Π/Υ ΣΕ 

€ 

Επισκευή - βελτίωση δημοτικών 

οδών Δήμου Δυτικής Αχαΐας 

71.200,00 

 

(Γ) Με το ποσό που εξοικονομείται από την διαφορά των τεσσάρων έργων  με του νέου στον 

πίνακα Π.2 προτείνεται η εγγραφή στον Π/Υ  του Δήμου της επιστημονικής υπηρεσίας με 

τίτλο : ΠΑΡΟΧΉ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΉΣ ΒΟΉΘΕΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΊΜΑΝΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕ 

ΤΙΤΛΟ: Ανάπλαση κέντρων ιστορικών οικισμών Σαντομερίου& Πορτών» Π/Υ  24.800,00 €,  

και εντάσει την παραπάνω  επιστημονική υπηρεσία τεχνικού συμβούλου στο Τεχνικό 

Πρόγραμμα του Δήμου  σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα Π3. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Π.3 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΝΕΟ ΠΟΣΟ Π/Υ ΣΕ 

€ 

ΠΑΡΟΧΉ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ 

ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΙΚΉΣ ΒΟΉΘΕΙΑΣ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΩΡΊΜΑΝΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 

Ανάπλαση κέντρων ιστορικών 

οικισμών Σαντομερίου& Πορτών 

24.800,00 

 

 Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 118/2020 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

 

ΟΠρόεδρος 

Του Δημοτικού Συμβουλίου 

Παναγιώτης Ανδ.Κουνάβης 

[υπογραφή] 

Ο Δήμαρχος 

Δυτικής Αχαΐας 

Σπυρίδων Νικ. Μυλωνάς 
[υπογραφή] 

Ταμέλητου 

Δημοτικού Συμβουλίου 

[υπογραφές] 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος 

Του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΔ. ΚΟΥΝΑΒΗΣ 
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